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ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

"ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ,
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ

ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ

● ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ● 15ਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁ ਦਾਨ ● ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ● ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ
ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਈ-ਸਮਰਪਨ
– ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ
ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ
ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ
ਮਲਕੀਅਤੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ
ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ
ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਅਤਿਦਯਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ
ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ
ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਈ-ਸਮਰਪਨ ਅਤੇ ਈ-ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਯਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ
ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ
ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਅੱਛ ਭਾਰਤ
ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ
ਅਧਾਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ
ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯ
ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਦਾ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਟਾਇਲਟਾਂ
ਦੇ ਰਖਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਅੱਛ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯ ਨਾਥ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਟਿਕਲ
ਫਾਇਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜ
ਹੋ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ
ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ
ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ
ਠੋ ਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੁਅੱਛਤਾ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌ
13ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ
65 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੱਦਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ
ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ)
ਪੂਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ
ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜਾਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ
ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜਾਰ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੇਂਡੂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ
ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਣ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ:
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ:
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐਸ
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ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਆਯੋਜਨ
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ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਹਾਇਤਾ:
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ਰਾਧੇਸ਼ਯਾਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅੰਜਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਤਿਵਾੜੀ

18
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ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ
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ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

33

ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਵਿੱਚ
ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਥਨ – ਨਮਾਨਾ ਨਰਸਰੀ
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43
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ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ – ਗਊਵੰਸ਼
ਪਨਾਹ ਸਥਾਨ, ਬਸੰਤਾਪੁਰ

41

ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸੰਕਲਨ – ਪ੍ਰਤਾਪਦਿਤਯ ਨਗਰ
ਜੀਪੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
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ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ:
ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਯਤ
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ਸੰਦੇਸ਼
ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

'ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ' ਦਾ ਨੌ ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ
ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂ ਆਂ
ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਕਲ ਫੋਰ ਲੋਕਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
'ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ' ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਤਨਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ।

(ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ)

4

ਦਸੰਬਰ 2020

ਸੰਦੇਸ਼
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐਸ
ਸਕੱਤਰ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ
ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਜਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜਤਨ ਕਰਣਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ)
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ –
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
– ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ*

"ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ"।
- ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਸ਼ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ

ਅਭਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ, ਹਲਾਤ, ਵਿਕਾਸ, ਸਕ੍ਰਿਅ ਅਤੇ

ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇ

ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ
ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ

ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਲ

ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ

ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਆਸਥ

ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ

ਬੇਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ

ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੂਰਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ
ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ

ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ

ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ

ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਆਸਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ

ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ

ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ

ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ-ਜੀਡੀਪੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੂਠਾ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ

ਜਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਰਚਨਾ,

ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮੋੜ ਤੇ "ਵੋਕਲ ਫੋਰ ਲੋਕਲ" ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰ

ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ

ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ

ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ

ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ

ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗਰਵ

*ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਯਤੀ ਰਾਜ, ਪੇੰਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
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ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ

ਸਾਡੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ

ਪੈਕੇਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ

ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ

ਜਨ ਬਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। "ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ" ਆਤਮਨਿਰਭਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜਿਹਾ
ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
ਦਾ ਲੱਕਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

#AatmaNirbharDesh

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ
ਉਪਲਬਧੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ

ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡ੍ਰ ਗ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ
74,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 18700 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6400 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ
ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੱਦਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ
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ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ

ਲਈ ਗਰਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਕਾਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ
#AatmaNirbharBharatPackage

ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਹੈ - "ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ"। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਕਸ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇੰਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਕਦੀ
ਸਹਿਯੋਗ
86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 63 ਲੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਣ ਮਾਰਚਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਧਾ-ਘਾੱਟਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ
ਕੁਆਟ
ਂ ਮ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ
ਖੇਤਰੀ ਪੇੰਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 29,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿੱਤੀ
ਸਹਿਯੋਗ

ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਹੈ - "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ", ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਬਣੇਗਾ। "ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇੰਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
ਲਈ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ

ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਲਈ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ" ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ
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ਲੋੜਮੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ
ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਰਚਨਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ
ਵਿਪਣਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਘਰ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਇਕਾਈਆਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ
ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ
ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ
ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,
ਮੱਛੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਮੁੰਦਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਤਟ ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ 9,000
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ), 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਬੀਮਾ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਦਯੋਗਾਂ
ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀ (ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ
ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਪੀਓ ਤੇ 6,850

ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਠੋਸ ਸੰਰਚਨਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ

ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋੜ ਹੈ।
#AatmaNirbharBharatPackage

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਵੰਚਿਤ, ਗਰੀਬ
ਅਤੇ ਸਰੋਤਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇੰਡੂ
ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ
ਸਹਿਯੋਗ

ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋੱਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ

ਕੁੱਲ 4.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਣ ਦੇ ਨਾਲ 3
ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਣ ਮੁਅੱਤਲ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਛੇਤੀ ਰਿਣ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਛੋਟ ਸੁਵਿਧਾ
31 ਮਈ 2020 ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇਕ ਸੁਆਸਥ ਕਰਮੀ ਨੂੰ
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਆਸਥ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ
ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਸਥ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ

25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 25
ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ
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ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ।
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ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ।

foÙk ea=kky;
ਵਿੱਤੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ

esjh ljdkj

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ
ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਤਕ

ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ
30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ
ਅਪਾਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ
ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਲੇਖ ਗਰਵ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਹੈ, ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੇੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਛੇ ਰਾਜਾਂ
ਦੇ 116 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ

ਖੇਤਰੀ ਪੇੰਡੂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਧੂ ਖਾਸ ਮੁੜ-ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ

3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ

ਖਰੀਫ ਦੀ ਬੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 06.07.2020
ਤਕ 30,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 24,876.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ

ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ
ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ
ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 315 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22
ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
"ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ
ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸਕਣ। 20.65

ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਜੱਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੰਡ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 1,11,500
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਿਆਦਾ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦਾ
ਲੱਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੱਖ ਔਰਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ

ਤਕ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ

ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲੱਕਸ਼ ਵੱਲ ਫੇਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.82 ਕਰੋੜ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦੇਸ਼

ਵਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਕਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ

ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ

ਵਿੱਚ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਸੁਅਸਥ ਭਾਰਤ" ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ

ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ

ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੇ 2,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ

ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ

ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ!

ਵੀਡੀਓ ਕੋਂਫਰੈਂਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗਰੀਬ
ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ

ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਪੇੰਡੂ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਆਯੋਜਨ
-ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ*

"ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਲਈ ਓਪਟਿਕਲ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ
ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ,

– ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ
ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤਕ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਕ੍ਰਿਅ ਪੇਂਡੂ ਸਮੁਦਾਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ
ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਏ) ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਨੰ ਦ ਲੈਣਗੇ,
(ਬੀ) ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਅਤਾ
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ (ਸੀ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ
ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਰਾਸਤ
ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ
ਆਯੋਜਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਾਨਕ

ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਚਰਾ ਨਿਪਟਾਨ ਸਥਾਨ
*ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
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ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ
ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਯਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚ
ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਯੋਜਿਤ
ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ

ਖੁੱਲਹੇ੍ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਾਉਣਾ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਯੋਜਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਣਾ

ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
ਦੇਣਾ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਤਰਣ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ, ਭਵਿੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੱਠਣਾ ਰੁਕੇਗਾ।
ਇਸ ਅਨੂਠੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਅਕਾਦਮਿਕ
ਉੱਤਮਤਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ,
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਥਿਤ
34 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਸਮੁਦਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ
ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਫਰ ਦੇ ਵਹਿਣ (ਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਆਦਿ) ਅਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ

1.

ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ, ਵਧੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕਰਨਾ

2.

ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਅਤੇ
ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ

3.

ਸਥਾਨਕਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਾਉਣਾ

ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ
ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ
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ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨਕ ਆਯੋਜਨ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਇੱਕ

ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਥੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਬਲਦ ਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰਾ

ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ , ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਰੱਖਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ
ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੀਯੂਆਰਏ ਮਿਸ਼ਨ- ਯਾਨੀ ਪੇਂਡੂ
ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ,
ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਥਾਨਕ ਬਜਾਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ
ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲ
ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ
ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾ
ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਪਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ
ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਸਰੋਤ ,ਮਾਲੀਏ (ਓਐਸਆਰ)
ਜਰੀਏ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ
ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ, ਅਵਾਸ, ਊਰਜਾ, ਸੁਅੱਛਤਾ, ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ

ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਘਟਕ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਰਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ
ਸੰਪਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ
ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ
ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ
ਉੱਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਪ
ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ।
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ਦਸੰਬਰ 2020

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ
ਮਨਜੂਰੀਆਂ

- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ *

"ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"
- ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

1.

ਪਿਛੋਕੜ

1.1
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ
ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 73ਵੇਂ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ
ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਵੈਸ਼ਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਜਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ
ਤਰ੍ ਹਾਂ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ
ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ
ਜਵਾਬਦਾਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ
ਸੰਚਾਲਨਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
1.2
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ
ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਨਾਗਰਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ
ਜੋਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ
ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ,
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

1.3
ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐਲਬੀ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਕਾਂ
ਤਕ ਸਿੱਧੇ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ
ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਵਧਾ ਕੇ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਣਗੇ।
1.4 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1993 ਦੇ ਜਰੀਏ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖ 280 (3) (ਬੀਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ
ਆਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ
ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 10ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ (19952000) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ (ਅਵਧੀ
2005-10 ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਮਾਨ
ਰਕਮ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
13ਵਾਂ ਅਤੇ 14ਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ (XIII& XIV Finance
2.
Commission) ਅਵਧੀ 2010-15 ਅਤੇ 2015-20
2.1
13ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ , ਪੰਚਾਯਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਜਤ
ਪੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ (ਏ) ਵਿਭਾਜਤ
ਪੂਲ ਦੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮਨਜੂਰੀ (ਬੀ)
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਯੋਗ ਨੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ IX
ਅਤੇ IXਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਖਾਸ
ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ
ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

*ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ

13

13ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਲ 65,160.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
ਵਿੱਚੋਂ 58,256.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2.2
14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ (XIV ਐਫਸੀ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
ਭਾਗ IX ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 488 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
2,00,292.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,80,262.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 20,029.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ
ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਹਨ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ,
ਸੁਅੱਛਤਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ, ਸੜਕਾਂ,
ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਸਾਲ 2015-20
ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1,83,248.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਵੰਡ
ਦਾ 91.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
3. 15ਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ (XV FC) 2020-26
3.1
15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ
ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ
ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 60,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ
ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ
ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ
ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ
15ਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਦੇ ਘਟਕ ਹਨ – ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮਨਜੂਰੀ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਪਨ
ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਮਨਜੂਰੀ
(ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) (ਏ) ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲਹੇ੍ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ,
ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰਨਾ)।
3.2
15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ
2021-26 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ
ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲਈ 2,36,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਸਾਲ 2021-26 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਮਨਜੂਰੀਆਂ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਾ
ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ : 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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3.3
15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਰਹਿਤ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਪਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾ
ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ-ਰਹਿਤ ਮਨਜੂਰੀਆਂ
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ
ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਸਮੇਤ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਏ) ਸੁਅੱਛਤਾ
ਅਤੇ ਖੁੱਲਹੇ੍ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ (ਓਡੀਐਫ) ਦੇ ਰਖਰਖਾਵ
(ਬੀ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਰੀਸਾਇਕਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
3.4
ਸਾਲ 2021-26 ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ
ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ 30
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਓਡੀਐਫ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਣੀ
ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾ / ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3.5
ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ (ਐਸਐਫਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2024-25 ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/
ਸਥਾਨਕ ਪੇੰਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ/ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਿਆ
ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ
2021-22 ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
3.6.
ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 71,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੀ 'ਸਿਹਤ ਮਨਜੂਰੀ' ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ
ਮਨਜੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 43,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਕੀ ਢਾਂਚਾਗਤ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਖੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਆਸਥ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ, ਇਮਾਰਤ-ਰਹਿਤ ਉਪਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੁਆਸਥ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੁਆਸਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੁਆਸਥ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਸਥ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

4. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ
4.1
ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ
ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਨਾਗਰਕਾਂ ਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਪੀਆਰ) ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਰੂਪ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਫੰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ,
ਸੁਅੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ, ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ
ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ
ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਧਾਨ
ਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ

ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ
ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਐਚਐਲਐਮਸੀ) ਦਾ
ਗਠਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਚਐਲਐਮਸੀ ਕੋਲ ਰਾਜ
ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੀਣ
ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਅੱਛਤਾ, ਸੁਆਸਥ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ
ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ
ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮਿਤੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਅਤੇ ਲੇਖਾ
ਪਰੀਖਿਅਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹੋਣਗੇ।
5.2

ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ

ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4.2
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨ ਯੋਜਨਾ
ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ
ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
5.1

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀਆਂ

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ
ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ
ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਕਮ ਦੀ
ਕਮੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਈ.ਜੀਐਸ-ਜਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਪੀਐਫਐਮਐਸ) ਇੰਟਰਫੇਸ (ਈ.ਜੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਸਮੇਤ ਲੇਖਾਪਰੀਖਿਆ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਮਨਜੂਰੀ
ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਈ.ਜੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਗਈਆਂ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ-ਐਮਐਕਸ਼ਨ
ਸੋਫਟ ਤੋਂ ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ
ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
6. ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ
6.1
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ,
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ
ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰ, ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੋਲ
ਲਗਾਉਣ, ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
6.2.

ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ

ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਏ
(ਓਐਸਆਰ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ
ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ –
ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਆਈ ਪੀ) ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ (ਜੈਡ ਪੀ)
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਧਾਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰੋਤ (ਸੀਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾਂ
ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਲੀਜਿੰਗ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਲੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਰੈਵਿਨਿਊ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜੂਰੀ
ਸਮੇਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਪਾਰਕ
ਇਮਾਰਤ, ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਜਾਰੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.3	ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐਲਬੀ) ਦਾ
ਔਸਤ ਸਵੈ ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ

7. ਆਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ – ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ
7.1 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ
ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ
ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਨਾ
ਸਿਰਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ
ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ
ਜਾਂਚ ਪਰਕਿਰਿਆ, ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ,
ਡ੍ਰਾਫਟ ਆਡਿਟ ਪੈਰਾ ਆਦਿ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਯੋਗ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ
ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ
ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ/ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਆਡਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ
ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
8. 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ
ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ
8.1 ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ੀ ਉਪਯੋਗ ਅਸਲ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਾੱਤਰ-ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ
ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ

10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ,
ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਐਲਬੀ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸੰਭਾਵੀ
ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਓਐਸਆਰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਆਰਐਲਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ
ਆਰਐਲਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਆਦਾ ਓਐਸਆਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
16

ਦਸੰਬਰ 2020

ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁਦਾਏ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ
ਜਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
9.2 ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ
ਏਯਰੋਬਿਕ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਇਕਾਈ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ), ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਏਝੁਕੋਨ (ਕੋੱਲਮ, ਕੇਰਲ)

ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ
ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ
ਆਯੋਗ ਮਨਜੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ
ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ
ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਲ ਮੀਨਾਰ (ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ
ਟੈਂਕ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਮੀਨਾਰ ਸਬਮਰਸਿਬਲ
ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

9. ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
9.1 ਜੈਵਿਕ ਕੰਪੋਸਟ ਕਾਰਖਾਨਾ
ਕੋੱਲਮ (ਕੇਰਲ) ਵਿੱਚ ਏਝੁਕੋਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰੇ
ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ
ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਕਰਮਾ ਸੇਨਾ' (ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇਨਾ) ਦੇ 25 ਸਦੱਸਾਂ
(ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ
ਦੀ ਜੁਤਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ
ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਗ੍ਰੋ ਬੈਗ'
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਡਲ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਗਿੱਲਾ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ
ਮਾਇਕ੍ਰੋਬਿਅਲ ਕੰਸੋਰਟਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋ ਬੈਗ ਲਈ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਮਿੱਟੀ, 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰਿਅਲ ਰੇਸ਼ਾ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ
(ਸੁੱਕਾ), 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸਥੀ ਚੂਰਣ, ਨਿੰ ਮ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਇਕ੍ਰੋ
ਫੂਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ
ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ

ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੋਸੋ,
(ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ)

ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪੂਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
10. ਤੱਤ
10.1 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਯੋਗ
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ
ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਟੀਏ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
-ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ*

''ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ2ਕੇ ਸੰਕਟ
ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"- ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

ਜ

ਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ
ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋ ਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ
2011 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 10.45 ਕਰੋੜ
ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਵੰਚਿਤ 75 ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਏ/
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 705 ਸਮੁਦਾਇਆਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ
ਵੰਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ
75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਜਨਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਜਨਜਾਤੀ
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਤਕਨੀਕੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਵਾਂਗ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਜਨਜਾਤੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ
ਕਈ ਸੌ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
*ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
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ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਤਮਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾਨ/ਸੰਗਠਨ ਹਨ,
ਜੋ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ
ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਅ ਖੋਜ
ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ
ਮੁੰਡਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ
ਸਰੂਤਾ (ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਜਾਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10 ਹਜਾਰ ਜਨਜਾਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ
ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਨਡ ਤਾਲੁ ਕਾ ਵਿੱਚ 89
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹੇਬ ਦਾਹਾਤੋਂਡੇ ਅਤੇ 'ਪੁਲਿਸ
ਪਾਟਿਲ' ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸ਼ੇਲਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਾਈਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾਇਣ,
ਗਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀਆਂ
ਨਾਲ ਮਾਇਕ੍ਰੋਬ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ
ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ
ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਣਨ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬਜਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ
ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਖਲਾਈ ਕੈੰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ
ਵਰਿਸ਼ਠ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੁਧੀਰ ਚਾਪਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਅਸਥ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ।
28 ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ
ਪੱਛਮ ਚੰਪਾਰਣ ਵਿੱਚ ਗੌਨਾਹਾ ਖੰਡ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਮੁਨੀਆ
ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟ
ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਗਲੁ ਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ
ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲਿਆ ਅਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ
ਲੈ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ 2
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ"।

ਸਿਖਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਗਠਨ ਏਸੋਚੇਮ (ਸੀਓਈ) ਨੇ
ਜਨਜਾਤੀ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ
ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਸਕੇਗਾ। ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਜਾਤੀ
ਸਮੁਦਾਏ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ
ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ
ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ
ਰਚਣਾ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ
ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ।

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਕਾਥ ਦੀ
50 ਸਾਲ ਦੀ ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਕਲਾ ਵਰਦਾਨ
ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੰਚਾਲਨਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੋਰਾਕਾਥ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ

ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ
ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਸੰਮੇਲਣ (ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ
ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ
ਜੈਵਿਕ ਉਦਯਾਨ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (ਰਾਂਚੀ), ਸਰਕਿਟ
ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਹਜਾਰੀਬਾਗ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ

ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ
ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ
ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਮੋਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ
ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰੰਪਰਿਕ
ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। "ਜੋਰਾਕਾਥ ਦੀ ਕੁਰਮੀ ਖੋਵਾਰ
ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ
ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਖੋਵਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਬ ਕਟ ਵਰਕ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ
ਦੀ ਬਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਲੇਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪੀਲੀ ਦੁੱਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਿੱਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਖੁਰਚ ਕੇ
ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ
ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਹਿਰਨ, ਮੋਰ, ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।
ਰੁਧਾਨ ਦੇਵੀ ਸਾਲ 1993-94 ਵਿੱਚ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉੱਚ
ਆਯੋਗ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਜਨਜਾਤੀ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਕਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ
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ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ
ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀਆਂ
ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ"।
ਜਨਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ
ਬਣਾਉਣਾ
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਪ
ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਸੈਮੀ ਏਰਿਡ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ
(ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ), ਇੱਕ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ
ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨਾ, ਜਨਜਾਤੀ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ 8 ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ
ਸਵੈ-ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ
ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਾਜਾਰ ਮੁਖੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈਸੀਆਰਆਈਸੀਏਟੀ
ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਢ ਮੰਚ (ਏਆਈਪੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਭਦ੍ਰਾਚਲਮ, ਉਟਨੂਰ ਅਤੇ ਏਟੁਰਨਗਰਮ
ਦੀ 80 ਜਨਜਾਤੀ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ
ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ) ਦੇ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ
ਸਥਾਨਕ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ

ਮਾਡਲ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ
ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ
ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ
40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ
ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ
ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਪੋਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ
ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਨਜਾਤੀ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ
ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ ਨੇ ਆਈਟੀਡੀਏ, ਗਿਰਿਜਨ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ
ਤਿੰਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਈਟੀਡੀਏ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਇਕਾਈਆਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਆਸਥ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਮੁਖੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਸੀਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਕ ਕੀਤਾ

ਜਨਜਾਤੀ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ
ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲਹੇ੍
ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੇਐਲਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲਹੇ੍ ਬਜਾਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਨ
ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ ਤੋਂ
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ
ਖਰੀਦਣ, ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ, ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ, ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਆਂਗਨਵਾੜੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਿਪਣਨ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ ਜਨਜਾਤੀ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ "ਨਿਊਟ੍ਰੀ
ਫੂਡ ਬਾਸਕੇਟ" ਯਾਨੀ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ,
ਵਸਾ ਅਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰਿਐਂਟਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਅੱਛ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੁੱਲਹੇ੍ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਛੋਟੇ
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਨਜਾਤੀ ਨੌ ਜਵਾਨ
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ
ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਪੋਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਠਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ,
ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਕੁਝ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ
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ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

"ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ
ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤਕ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"
ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ
ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ: ਪੇਂਡੂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਖਲਾਈ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਥਾਨ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਯਤ, ਗੋਗੁੰਡਾ ਅਤੇ ਦਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤ,
ਬਲਾਕ: ਗੋਗੁੰਡਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ: ਉਦੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ
ਲਾਗਤ: 1.60 ਲੱਖ

ਪੇਂਡੂ ਰੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਰਾਜੀਵਿਕਾ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਦੈਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ (ਵਿਭਾਗ):
•	ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਉਦੈਪੁਰ

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ:

•
•

ਕੰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:
ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ਯਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
(ਐਸਪੀਐਮਆਰਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ
ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜਿਟਲ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਮਦਦ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ।
ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜ:
ਗੋਗੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਮਦਦ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ:
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
•

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ।

•

ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ

•

ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ।

– ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

•

ਰਾਜੀਵਿਕਾ (ਗੋਗੁੰਡਾ) ਉਦੈਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਦੈਪੁਰ
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੋਗੁੰਡਾ

ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਆਜੀਵਿਕਾ
ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਰਾਜੀਵਿਕਾ) ਉਦੈਪੁਰ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
•

ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ।

•

ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

•

ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

•

ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ
ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ, ਜੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼:

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ:
ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ
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ਗੋਗੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ /ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ:
ਕਿਰਣ ਗੋਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵਿਕਾ

ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬੰਧੀ
ਬੁ
ਨਿ
ਆਦੀ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ
ਕਿ ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਅਪਰਿਚਿਤ
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ

ਗੋਗੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ - "ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ" ਕਲਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੋਜੀ ਵਾਧਾ ਵੇਰਵਾ:
ਰਘੁਨਾਥਪੁਰ, ਫੇਜ਼-2, ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਸਮੂਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ – ਸਰਗੁਜਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ)
ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ:ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਘਟਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ
ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੌਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ
28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ
ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਫਪੀਓ ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਸਰਗੁਜਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਯਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਵਰਣ:

•

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ
ਮਰਯਾਦਿਤ

•

ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

•

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ: 24 ਫਰਵਰੀ 2018

ਵਿਵਿਧ ਕਾਰਜ:•

ਡਿਜਾਈਨ: ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਕੱਤਰਨ ਅਤੇ ਬਜਾਰ
ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।

•

ਡੀਈਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ
ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ

•

ਗਊਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ: 140 ਤੋਂ 150

•

ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ: ਜਰਸੀ, ਹੋਲੇਸਟੀਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿਅਨ,
ਸਾਹਿਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿਰ।

•

ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ: 850 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ

•

ਇਕੱਤਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ: ਦੁੱਧ ਕਿਸਾਨ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

•

ਇਕੱਤਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਪਣਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ: 11

•

ਕੁੱਲ ਇਕੱਤਰਨ ਕੇਂਦਰ: 3 ਕੇਂਦਰ

•

ਵਿਪਣਨ ਕੇਂਦਰ: ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਂਦਰ

•

ਇਕੱਤਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਕੰਟੇਨਰ,
ਲੇਕਟੋਮੀਟਰ, ਵਸਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ

ਕੰਮ 50 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਦਿਨ ਔਸਤ 800-850 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।

•

ਘਟਕ ਦਾ ਨਾਮ: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਉਪ-ਘਟਕ ਦਾ ਨਾਮ: ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਵੈਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਵਾਧਾ

•

•

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ (ਸੀਜੀਐਫ ਫੰਡ):
42.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰਭਾਵ/ਫਾਇਦੇ:

•

ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ: ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਭਾਗ

•

•
•

ਸੀਜੀਐਫ ਫੰਡ: 42.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ: ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਸਮਿਤੀ

•

•

12 ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ 65 ਔਰਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਦੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਵਿਚਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 4 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
•	ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ
ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਿਤੀ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 450 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
•

ਡੇਅਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ
ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਧ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ:ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ

ਕੁੱਲ
ਆਮਦਨੀ
(ਰੁ. ਵਿੱਚ)

2018-2019
(16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 - 31 ਮਾਰਚ 2019)

2019-2020
(1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 - 31 ਮਾਰਚ 2020)

2020-2021
(1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - 31 ਅਗਸਤ 2020)
ਕੁੱਲ

4543630

7036115

3382255

ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
(ਰੁ. ਵਿੱਚ)

1092790

2699004

683251

5468174

14962000 11618018

ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਖੰਡ (ਮੁਰੰਮਤ, ਵਾਹਨ ਤੇਲ
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਲਾਤਾਂ
ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਡ
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ਦਸੰਬਰ 2020

ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸਟਾਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ,
ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ
ਆਦਿ। (ਰੁ. ਵਿੱਚ)

3450840

ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :•

ਕੁੱਲ
ਮੁਨਾਫਾ
(ਰੁ. ਵਿੱਚ)

ਮੂਲ ੁ
ਨਾਫਾ
(ਰੁ. ਵਿੱਚ)

981515

111275

58259

100655

1567941

1497007

3343982

3061118

70934

282864

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ:•

ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ, ਬਟਵਾਹੀ, ਲੁੰਦਰਾ
(ਸਰਗੁਜਾ)

ਲਾਭਭੋਗੀ:•

ਪੇੰਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੁਦਾਏ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ
ਦੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਹਵਾਲਾ ਸੰਪਰਕ:•

ਨਾਮ:
ਰਾਹੁਲ
ਮਿਸ਼ਰਾ,
ਡੀਪੀਐਮ
ਰੋਜੀ,
ਸਰਗੁਜਾ
(ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ),
ਈਮੇਲ:
rahulwadrafnagar@gamil.com

ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ

ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੰਡ

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਉੜੀਸਾ
ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ: ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਕੇਸ਼ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਸੁਕਾਉਣ
ਦਾ ਸਥਾਨ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਥਾਨ:
ਪਿੰਡ: ਕੇਸ਼ਪੁਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ: ਕੇਸ਼ਪੁਰ
ਐਸਪੀਐਮਆਰਐਮ ਕਲਸਟਰ: ਕੇਸ਼ਪੁਰ
ਖੰਡ: ਖਲੀਕੋਟ
ਜਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ: ਗੰਜਮ, ਉੜੀਸਾ
ਲਾਗਤ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਵਰਣ:
ਕੰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:
ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿਲਿਕਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੀਮੰਟ
ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।
ਸੀਮੰਟ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਬਿਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਚਰੇ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਇਹ
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਖਰਖਾਵ ਲਈ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਚਿਲਿਕਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਚਿਲਿਕਾ ਵਿਕਾਸ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਰਕਿਰਿਆ:
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ
ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਚਿਲਿਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ,
ਸੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ
ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕਾਂ/ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ:
ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਾਂ
ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
1.
ਲਗਭਗ 70 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
2.
ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਖਰਖਾਵ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
3.	ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਅੱਛ ਵਿਵਸਥਾ।
4.
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
5.
ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ
ਲਗਣਾ
6.
ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:
ਮੱਛੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਛੀ
ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਛਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ
ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਅੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ
ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਝੀਲ
ਦੇ ਤਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਚਿਲਿਕਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਫਿਸ਼ ਡ੍ਰਾਇਗ
ੰ ਯਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮਛਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਨਮੀ ਤੁਰੰਤ
ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ
ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
- ਡਾ. ਬਿਜਯ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ*

"ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਕ ਫਾਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
– ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ

ਭੂਮਿਕਾ
2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 140814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਪ੍ਰੋਸੈਸੇਡ ਭੋਜਨ (ਭੋਜਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ) ਦਾ ਅਯਾਤ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਅਤੇ ਫਸਲ
ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ
ਦੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਪਣਨ ਯੋਗ ਵਾਧੂ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਭੋਜਨ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤਾਜੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਪਣਨ
ਵਾਂਗ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ
ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ
ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ" ਅਤੇ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਡੀਪੀ
ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਮੇਕ ਇਨ
ਇੰਡੀਆ' ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ,
ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਪਲਪਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਠੰਡਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਸੁੱਕਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮੀ 'ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਮਾਡਲ' ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਕਮੀ
ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮੇਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਚਾਵ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ
ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਸੂਖਮ
ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੱਦਕਿ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗਠਿਤ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 40 ਹਜਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਲਗਭਗ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕਾਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮ ਹਨ। ਇਹ
ਇਕਾਈਆਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਰ
ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਉੱਦਮ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ
ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ,
ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ
ਵਿਪਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

*ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮਓਪੀਆਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ
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ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਤਿਆਰ/ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਨੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ
ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ

5)

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ
ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ

6)	ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ
ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ
ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਵੈ-ਮਦਦ
ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ
ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020
ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ - 'ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ
ਪੂਰਵੀ ਚੰਪਾਰਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ
ਕਲੱਸਟਰ
ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮ ਰਸਮੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ – ਪੀਐਮਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ
ਕਲੱਸਟਰ
ਐਫਐਮਈ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ
ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ,
ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ
ਲਿਚੀ ਕਲੱਸਟਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ
ਯੋਜਨਾ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ
ਕਲੱਸਟਰ
21 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ
ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂ
ਨੂੰ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲੱਸਟਰ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ,
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਧੀ (ਓਡੀਓਪੀ)
ਐਫਪੀਓ, ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾਵਾਂ ਤੇ
ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਫੇਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ
ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ, ਐਨਸੀਡੀਸੀ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਰਣਨੀਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਓਡੀਓਪੀ) ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟ, ਸਾਂਝੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਡੀਓਪੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸੰਰਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ
ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਅੰਬ, ਆਲੂ , ਲੀਚੀ,
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਟਮਾਟਰ, ਸਾਬੂਦਾਨਾ, ਕਿੰਨੂ, ਭੁਜੀਆ, ਪੇਠਾ, ਪਾਪੜ, ਅਚਾਰ, ਮਿਲੇਟ
1)

2)
3)
4)

ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਐਫਪੀਓ, ਸਵੈ- ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗੀ ਉਤਪਾਦ, ਮਾਸ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਸੁਵਿਧਾ ਤਕ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ
ਫੋਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਇੰਕਿਊਬੇਸ਼ਨ
ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ;
ਕੇਂਦਰ, ਸਿਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ
ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ
ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ;
ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ 2 ਲੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ;
ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਭੰਡਾਰਨ
1)
ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਵਿਪਣਨ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ;

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ:
• ਪਾੱਤਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ;

ਨਾਲ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਧਿਕਤਮ 10
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਤਕ।

• ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੰਕਿਊਬੇਸ਼ਨ
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

• ਲਾਭਭੋਗੀ ਯੋਗਦਾਨ – ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਾਕੀ ਰਿਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ।

2)

ਐਫਪੀਓ/ਐਸਐਚਜੀ/ਉਤਪਾਦਕ
ਸਹਿਕਾਰਿਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ
ਸਹਿਯੋਗ:
ਐਫਪੀਓ/ਐਸਐਚਜੀ/ਉਤਪਾਦਕ
ਸਹਿਕਾਰਿਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ, ਸਾਂਝੀ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪਰੀਖਣ ਆਦਿ ਲਈ
35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜੂਰੀ।

3)

ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐਚਜੀ) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ:

4)

5)

• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ
ਐਸਐਚਜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਨੂੰ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਦਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ

ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਰਥਨ: ਐਫਪੀਓ/
ਐਸਐਚਜੀ/ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮ ਦੇ ਐਸਪੀਵੀ
ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਪਣਨ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ
ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ।

7)

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ
ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਾਸ
ਕੌਸ਼ਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮ।
2. ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮ ਜੋ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਰਿਣ ਲਈ
ਐਸਐਨਏ/ਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੁਆਰਾ ਐਸਐਚਜੀ
ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਪੂੰਜੀ।

3. ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ
ਵਾਂਗ ਐਸਐਚਜੀ/ਐਫਪੀਓ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ।।

ਐਸਐਚਜੀ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ
ਇਕਹਿਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ
35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜੂਰੀ,
ਅਧਿਕਤਮ ਸਹਿਯੋਗ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਸਐਚਜੀ
ਸੰਘ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ, 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ
ਨਾਲ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

5. ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ – ਇਸ
ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ।

ਸਾਂਝੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ:
ਐਫਪੀਓ, ਐਸਐਚਜੀ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ
ਨਾਲ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜੂਰੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ
ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਛਾਂਟੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਭੰਡਾਰ ਘਰ
ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਸਰ;;
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6)

• ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਾਂਝੀ
ਦਸੰਬਰ 2020

4. ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਐਸਐਚਜੀ/
ਐਫਪੀਓ/ਸਹਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਸਦੱਸ।

ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਸੂਖਮ
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ
ਅੱਠ ਲੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਯਤੀ ਰਾਜ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 66
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
- ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

"ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ – ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

1. ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਜੌ-ਬਾਜਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਫਰ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਜੌ-ਬਾਜਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ
ਕਿਉਂ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਜੌ-ਬਾਜਰੇ ਲਈ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ
ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ
ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌ-ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ
ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ,
ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ
ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੋਟੇ
ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ
ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੌ-ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ
ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਐਮਆਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲੇਟ
ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਰ ਦਿੱਤਾ!
ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲੇਟ ਐਫਪੀਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ
2013, (2013 ਦਾ 18) 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ

– ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਐਮਆਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘਾਟੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਤੀ
(ਐਸਵੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਵੀਡੀਐਸ
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
ਅਨਕਾਪੱਲੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਥੁੰਪਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮੁਦਾਏ ਅਧਾਰਤ
ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਐਮਆਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ
ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ
ਮਿਲੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ
ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲੇਟ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਜੋਤ ਖੇਤਰ
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ-ਐਸਵੀਡੀਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਸਲ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੌ-ਬਾਜਰੇ ਵਾਂਗ ਵਿਵਿਧ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਐਮਆਰ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲੇਟ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ
ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸਟੇਲ ਮਿਲੇਟ, ਲਿਟਿਲ
ਮਿਲੇਟ, ਪਰਲ ਮਿਲੇਟ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਮਿਲੇਟ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ
ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ
ਉਪਜ ਹੋਈ। ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਐਮਆਰ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇਟ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ।
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ
ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਟ
ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਐਮਆਰ
ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜਿਟ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ
ਸਦੱਸ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਹ ਜੌ-ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੇਟ ਆਟਾ,

ਸਵੈ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਅਨੁ ਕੂਲਨ

ਉਨੱਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ
ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣਾ

ਬਜਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦਾ ਸੰਪਰਕ

ਉਤਪਾਦਨ, ਪੋਸ਼ਨ
ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵਿਪਣਨ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ

ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲੇਟਸ
ਐਫਪੀਓ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਚੋਣ
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਮਿਲੇਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸਿਖਲਾਈ

ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਅ
ਕਰਕੇ ਐਨਐਫਐਸਐਮ
ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲੇਟਸ ਐਫਪੀਓ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਮਿਲੇਟ ਰਵਾ, ਤਿਆਰ ਇਡਲੀ ਮਿਕਸ, ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਐਮਆਰ
ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ।
(ਆਈਸੀਏਆਰ-ਭਾਰਤੀ ਮਿਲੇਟ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ)

ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਸਦੱਸ, ਮਿਲੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

2. ਮੇਲੀਫੇਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ,
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ
ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ
ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਨਕਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਛੋਟੇ
ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014-15 ਵਿੱਚ
100 ਮਧੂਮੱਖੀ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ
ਕਵਿੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਲੀਫੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟੇਲ ਪੈਕ ਵਿੱਚ 50 ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ
ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ "ਮੇਲੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਆ"
ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ – ਐਮਐਸਐਮਈ
ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਉਹ
ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸੋਸਾਇਟੀ' ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਨ
ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ' (ਐਫਪੀਸੀ) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਪੀਸੀ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ
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ਵੱਧ ਕੇ 200 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਦੀ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਮੇਥੀ,
ਸ਼ਹਿਦ, ਬੇਸਣ, ਉਤਪਾਦ, ਭੁਜੀਆ, ਚਿਲੀ ਫਲੇਕਸ, ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ
14 ਕਿਸਮਾਂ, ਦਲੀਆ, ਮਿਲੇਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 62 ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਐਫਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ 14 ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ
ਬੀ-ਪੋਲੇਨ ਯਾਨੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਰਾਗ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ
ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ
ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਨਾਭਾ
ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ
ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਕਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡਿਅਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ। ਮੇਲੀਫੇਰਾ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਟਰਨਓਵਰ 30
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਐਫਪੀਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮੇਲੀਫੇਰਾ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਤਿਉਹਾਰ
ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ

(ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੇਲੀਫੇਰਾ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ)

3. ਨੇ ਟਿਵ ਅਰਾਕੂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨੇ ਟਿਵ ਅਰਾਕੂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਦੇ
ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਅਰਾਕੂ ਘਾਟੀ
ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ
ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ
ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਨੇ ਟਿਵ ਅਰਾਕੂ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
ਹਨ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਕੂ ਘਾਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ
ਅਨੰ ਤਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ (ਅਰਾਕੂ ਘਾਟੀ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ)
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਉੱਥੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ
ਭੇਡ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰਾਕੂ
ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ

ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਹਾਅ

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ (ਪਿੱਛੇ) ਇੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਫੀ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚੌਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ
ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ"।

ਦੇਸੀ ਅਰਾਕੂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
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ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ
ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ - "ਨੇ ਟਿਵ ਅਰਾਕੂ ਕਾਫੀ"। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਫੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ
ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ
ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ
ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨੇ ਟਿਵ ਅਰਾਕੂ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜਿਟਲ
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
•

ਉਪਭੋਗਤਾ- 3500+

•

ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਗਰੁੱਪ – 8

•

ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੋਰ - 20+

•

ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ - `18,00,000 (2020-2021)

•

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ- 10+

•

ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ - 1

•

ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ - 10+

(ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿਵ ਅਰਾਕੂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ)

4. ਸ਼੍ਰਮ- ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਉਪਕ੍ਰਮ
ਸ਼੍ਰਮ- ਸਵੈ-ਮਦਦ-ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਯੂਸ਼ਾ ਆਭੀ, ਐਮਬੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਟਾਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ
ਗਰੁੱਪ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰੇ ਨਾਲ
ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਭੋਜਨ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ
ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ, ਕੈਂਡੀ, ਚਟਨੀ, ਭੁੰਨੇ ਚਾਵਲ,
ਬਾਜਰਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਸੋਇਅਬੀਨ ਵਾਂਗ ਦੇ ਰੋਸਟਿਡ ਸਨੈ ਕਸ, ਚਿਵੜੇ
ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਰੋਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਕਰਾਰੇਪਨ ਲਈ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਖਾਖਰਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ
ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਖਾਖਰਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ਨਾਲ
ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰਬ ਖਾਖਰਾ
ਜਾਂ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਖਾਖਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਾਇਸ ਕ੍ਰੈਕਰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਿਡ ਕ੍ਰੈਕਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੂਡਲਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣੇ
ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੂਡਲਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ
ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਓਟਸ ਤੋਂ
ਬਣੀ ਪਿੰਨੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਲੱਡੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਵੀਨਤਾ
ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਹੀਣ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਝਟਪਟ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਭਰ ਸਕ੍ਰਿਅ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗਲੁ ਟਨ ਮੁਕਤ ਮਿਉਸਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜੋ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਭੁੰਨੇ ਅਨਾਜ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ)
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ਦਸੰਬਰ 2020

ਪੇਂਡੂ ਕੌਸ਼ਲ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
"ਪੇੰਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

- ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਏਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਬੈਰਮ
ਨਿਵਾਸੀ: ਤਾਮੇਂਗਲਾਂਗ, ਮਣਿਪੁਰ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਥਿੰਕਸਕਿਲਸ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
(ਇੰਫਾਲ ਕੇਂਦਰ)
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਬੀਐਲਆਰ ਲਾਉਂਜ, ਬੰਗਲੋਰ
ਤਨਖਾਹ: 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਏਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਲਗਭਗ 72,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ,
ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਬੰਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਆਰ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਟਾਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਏਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ
ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ
ਪੀਆਈਏ (ਮੈਸਰਸ ਥਿੰਕਸਕਿਲਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਨਾਲ 7085742439 ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਗਿਤਾ ਯਾਦਵ
ਨਿਵਾਸੀ: ਮਲਾਨੀਪੁਰ ਕਟਕੁਈ, ਬੇਤੁਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਬਿਜਲੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਵੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ,
ਭੋਪਾਲ ਕੇਂਦਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਡੀ ਮਾਰਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਤਨਖਾਹ: 11,434 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਅੰਗਿਤਾ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਲਗਭਗ 30,000 ਰੁਪਏ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ
ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਸਟਮਰ ਸੇਲਸ ਐਕਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਪਦ ਤਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸੇਲਸ ਐਕਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜ ਐਸਆਰਐਲਐਮ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ (ਮੈਸਰਸ ਕਵੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ
9516026233 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਮਾਰਥਾ
ਨਿਵਾਸੀ: ਖੋਰਧਾ, ਉੜੀਸਾ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਡੋਕਿਉਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਵੈਂਟਰੀ ਕਲਰਕ,
ਅਸਟ੍ਰੇਲਿਅਨ ਸਕਿਲ
ਡਵੇਲਪਮੇਂਟ (ਏਐਸਡੀ), ਖੋਰਧਾ ਸੈਂਟਰ
ਵਰਮਤਾਨ ਮਾਲਕ: ਮਿੰਤ੍ਰਾ, ਬੰਗਲੋਰ
ਤਨਖਾਹ: 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਮਮਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ
ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ
ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਕਿਉਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਵੈਂਟਰੀ ਕਲਰਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਪੜੇ ਸਟੋਰ ਮਿੰਤ੍ਰਾ ਵਿੱਚ "ਭੰਡਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਗੱਲ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਆਈਏ (ਮੈਸਰਸ ਅਸਟ੍ਰੇਲਿਅਨ ਸਕਿਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਮਾਰਥਾ ਨਾਲ 7205385191 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਸੰਤ ਛੇਤਰੀ
ਨਿਵਾਸੀ: ਰੈਕਡੋਂਗ, ਪੂਰਵੀ ਸਿੱਕਿਮ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਕੁੱਕ (ਆਮ),
ਰੀਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਨ
(ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ, ਸੈਮਡੋਂਗ ਕੇਂਦਰ)
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਸੋਡੇਕਸੋ ਗਰੁੱਪ ਮੁੰਬਈ
ਤਨਖਾਹ: 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਬਸੰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ
– ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ
ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਈਏ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ।
ਬਸੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਡੇਕਸੋ ਗਰੁੱਪ ਜਵਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ,
ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੇਜਬਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਸੰਤ
ਛੇਤਰੀ ਨਾਲ 9083214188 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਨਾਥ
ਨਿਵਾਸੀ: ਕਦਮਤਲਾ, ਉੱਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ, ਟੀਮ
ਲੀਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਸੈਂਟਰ, ਅਗਰਤਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ)
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਜਿਪਸੀ ਟਰਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,
ਬੰਗਲੋਰ (ਈਕੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ)
ਤਨਖਾਹ: 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ
ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਦਮਤਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ
ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਜਾਣੂ ਤੋਂ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਾ ਲਿਆ।
ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਵਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ "ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਐਸੋਸਿਏਟ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੀ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ
ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ
ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 8413888184 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰੀ
ਨਿਵਾਸੀ: ਸੇਲਮ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰਸਟ (ਸੀਯੂਵਾਈਡੀ ਟ੍ਰਸਟ) ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਕਾਵੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੇਲਮ
ਤਨਖਾਹ: 8,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਮੇੱਟਰ
ੂ ਸੇਲਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ
ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਈ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਸੇਲਮ ਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ "ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡੀਡੀਯੂ-ਜੇਕੇਵਾਈ ਨਾਲ
ਜੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਐਸਆਰਐਲਐਮ ਅਤੇ ਸੀਯੂਵਾਈਡੀ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ 9047243366 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਨਿਵਾਸੀ: ਬਸਤੀ ਬੋਹ੍ੜੀਆ, ਪੰਜਾਬ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਸੁਆਸਥ ਦੇਖਭਾਲ (ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ),
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਯਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ)
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਡੀਡੀਯੂ_ਜੀਕੇਵਾਈ ਕੇਂਦਰ,
ਭਾਰਤ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਤਨਖਾਹ: 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਦੀ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤ
ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀਯੂਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ "ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੈਰਾਮੇਡੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਦੀ
ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਹ ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ (ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਯਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸਾਇਟੀ) ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਾਲ 8437342745 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਾਨੰ ਦਾ ਰਾਭਾ
ਨਿਵਾਸੀ: ਬਰਝਾਰਾ-1, ਗਵਾਲਪਾਡਾ, ਅਸਮ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੋਂ।
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਹੋਟ ਸਪੋਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਤਿਰੁਪਤੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਤਨਖਾਹ: ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਮਹਾਨੰ ਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਰ ਦਵਾਰਕਾ, ਗਵਾਲਪਾਡਾ, ਅਸਮ ਦੇ ਬਰਝਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨੰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ (ਪੀਆਈਏ) ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨੰ ਦਾ
ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨੰ ਦਾ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ
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ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੋਸਿਏਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ 9,000
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੁਪਤੀ ਦੇ ਪਾਈ ਵਾਯਸਰਾਯ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ
ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮਹਾਨੰ ਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਨੰ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਣਗੇ। ਮਹਾਨੰ ਦਾ ਨਾਲ 6300863712 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੇਖਨੀ ਸਾਹੂ
ਨਿਵਾਸੀ: ਰਾਏਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਓਰਿਯਨ ਐਡੁਟੇਕ ਤੋਂ ਨੋ ਨ ਵੋਇਸ ਬੀਪੀਓ,
(ਰਾਏਪੁਰ ਕੇਂਦਰ)
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਟੈਲੀ ਪਰਫੋਰਮੇਂਸ – 112
ਹੰਗਾਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਮਰਾ
ਤਨਖਾਹ: ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਲੇਖਨੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਮਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵਧਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਰਿਯਨ ਐਡੁਟੇਕ (ਪੀਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈੰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਖਨੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਾ ਲਿਆ।
ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਜਾ ਗਲੋਬਲ ਸੋਲਿਉਸ਼ੰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਖਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਪਰਫੋਰਮੇਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਮਰਾ ਅਪਾਤ ਸੇਵਾ 112 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੇਖਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੁਦਾਏ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਲਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਉਹ ਡੀਡੀਯੂਜੀਕੇਵਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੌਸ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
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ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਖਨੀ ਨਾਲ 8770426110 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਹਿਨੀ ਦੇਵੀ
ਨਿਵਾਸੀ: ਬਰਾਲਮਿਲੀਆ ਬੁਜੁਰਗ, ਜਾਲੌਨ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਏ: ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ
ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਯਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ: ਰਾਮਕਲੀ ਦੇਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ
ਤਨਖਾਹ: 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚਾਹ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਲੇ ਗਏ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਤਕ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਹਿਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ
ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੋਹਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਿਨੀ ਨੇ ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ।
ਮੋਹਿਨੀ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਸੋਸਿਏਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਿਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਹਾਰਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਧੀਰਜ, ਲਗਨ

ਮੂਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ
ਆਮਦਨੀ
ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ

ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ
(ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ,
ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸੂਖਮ
ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਆਊਟਪੁਟ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
(ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ)

ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ
ਨਾਮਾਂਕਣ

ਕਰਵਾਉਣ

ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੋਹਿਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜ
ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ

ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ,

ਯੂਪੀਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ
ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਿਨੀ

ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ
ਦੇ ਮੌਕੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ
ਦੁਗਣੀ ਕਰਨਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਡੇਅਰੀ,
ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ)
ਕਾਢ (ਏਥਨੋ ਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਬੰਜਰ
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ)

ਬਜਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ
ਸੰਪਰਕ

ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਕਰਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ
(ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ)
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ
(ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ)

ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਲਿਆਉਣਾ

ਪਰਤੱਖ ਆਮਦਨੀ ਸਹਿਯੋਗ
(ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ)
ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਠੰ ਡਾ ਭੰਡਾਰਨ
(ਠੰ ਡੀ ਲੜੀ)
ਬੀਮਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ
ਦਾ ਵਧਿਆ ਦਾਇਰਾ)
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ (ਬਿਪਤਾ
ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ)

ਨਾਲ 8948963734 ਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਧੰਨਵਾਦ : ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਅੱਛ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਥਨ – ਨਮਾਨਾ ਨਰਸਰੀ

- ਚੰਦਰਾ ਕੁੰਵਰ*

"ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
- ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ

ਰਾ

ਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸਮੰਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਮਨੋ ਰ ਪੰਚਾਇਤ
ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਨਮਾਨਾ ਬਨਾਸ ਨਦੀ ਦੇ
ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨਮਾਨਾ ਪਿੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ
ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਬਿਘੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਾ ਕੁੰਵਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਮਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ
ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਮਿੱਟੀ
ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਅੱਛ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਅਤੇ 15ਵੇਂ
ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਇਸ
ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ
ਕੁਮਾਰ ਪੋਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ
ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ 22.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ 19.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਰੇਗਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਅਤੇ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ
ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਦਿੱਤੀ।
ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਸਟੋਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਰਸਰੀ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ
ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ:
1.

ਸਥਾਨ: ਨਰਸਰੀ ਰਾਜਸਮੰਦ ਤੋਂ ਬਿਜਨੋ ਲ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ
ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

2.

2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਨਰਸਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਨਾਸ ਨਦੀ ਦੇ
ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਐਫਐਫਸੀ ਹੈਡ ਨਾਲ
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਹ ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਇਪਲਾਇਨ
ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.

3. ਨਰਸਰੀ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਨਿਕਾਸੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ
ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੀਡ
ਬੈਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਅੰਕੁਰਣ ਪੂਰਵ

15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ
ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਰਸਰੀ

*ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਾਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਖਮਨੋ ਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਥਦਵਾਰਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਸਮੰਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ
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ਬੀਜ ਇਲਾਜ, ਬੁਆਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਫੈਲਾਅ,

ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਬੈਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ

ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਮੀ ਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਮੰਦ

ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ 10

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿੱਜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

2 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬ,

ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ

ਨਿੰ ਮ, ਅਮਰੂਦ, ਪਪੀਤਾ, ਇਮਲੀ, ਗੁਲਮੋਹਰ, ਔਲਾ , ਸਹਜਨ,

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾਪਾਲ, ਕਰਦਲ, ਬਾਂਸ, ਤੁਲਸੀ, ਗੁਲਾਬ, ਪਿੱਪਲ , ਕਨੇ ਰ ਆਦਿ
ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

ਨਮਾਨਾ ਨਰਸਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਨਰਸਰੀ

ਤੋਂ ਬੈਬੁੰਸਾ ਤੁਲਡਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਂਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਪਾਈ

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ

ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸਰੀ

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਥੱਕ ਜਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਖਿਆਂ
ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਅਵਧੀ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿੱਟੀ

ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4000 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ

ਬਚਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੋਈ 25000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੌਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦੇ

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 35000 ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਵਰਮੀ

ਰੁੱਖ, ਹਵਾ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਓ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ
ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ
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ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ – ਗਊਵੰਸ਼ ਪਨਾਹ
ਸਥਾਨ, ਬਸੰਤਾਪੁਰ
- ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ*

"ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਗ

ਊ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ
ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ
ਅਨੂਠੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ-ਗਊ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧੋਰਹਰਾ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਦੇ ਬਸੰਤਾਪੁਰ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 210 ਬੇਸਹਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ
ਗਊਵੰਸ਼ ਪਨਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ
ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ

ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ।

– ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ
ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗਊਵੰਸ਼ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ
ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ
ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।
ਧੋਰਹਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਬੀਡੀਓ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ,
2019 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟ੍ਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੜਕਨਾਥ
ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ

*ਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਧੋਰਹਰਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ
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ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਪਾਲਣ
ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ ਭਰ ਚਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ ਪਿਅਰ
ਘਾਹ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਊਵੰਸ਼ ਪਨਾਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਜਨ ਵਾਟਿਕਾ ਦੀ
ਰੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ
ਸਹਜਨ ਵਾਟਿਕਾ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸੀਡੀਓ
ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਬੀਡੀਓ ਧੋਰਹਰਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੰਤਾਪੁਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ
ਤਾਂ ਸਹਜਨ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਜਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦਵਾਈ
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਟੀ
ਤੇ ਸਹਜਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਰੋਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
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ਸਹਜਨ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ
ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਧੋਰਹਰਾ ਦੇ 2 ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ 7
ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਪਾਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ
ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮੇਜਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪ ਕਾਰਟ
ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ
ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ
ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਮ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਅਤੇ
ਅਜੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ:
ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
- ਡਾ. ਆਰ ਰਮੇਸ਼*

"ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।"
- ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਤਮਨਿਰਭਰ
ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ
ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ
ਜਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ
ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਪਿਆ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਗਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਅਭਿਆਨ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਨੂਠਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ, ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਇਸ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ

ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਾਅ। ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਹੈ – ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ,
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਸਕ੍ਰਿਅ ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ
ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਾ।
ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜੀ ਗਵਾਉਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਸਥ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ

*ਐਸੋਸਿਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੀਆਰਆਈ ਐਨਆਈਆਰਡੀਪੀਆਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-30 (ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵਰਾ ਤੋਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ)

ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਦੀ ਪਹਿਲ
ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੇਲਟਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਨਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਕਾਕਦ੍ਵੀਪ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ
ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ
ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਦ ਅਤੇ 28 ਬਸਤੀਆਂ
ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਪਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ,
ਦਾਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋਣ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲਿਆਂ
ਦੀ ਦਾਲ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾੱਤਰ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੱਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਕ ਇਹ
ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਆਏ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨ ਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ
ਮੁੜ-ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ
ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ
ਪਨਾਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕ
ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ
ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਵਾਰਡ ਸਦੱਸਾਂ ਅਤੇ
ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਅਪਾਤ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ।
ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਕਈ ਸਕ੍ਰਿਅ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ:
(1) ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, (2) ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ
ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, (3) ਰੋਜੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ/ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆ
ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਐਸਆਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਫਤ
ਰਾਹਤ ਵਿਤਰਣ, (4) ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ
ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰ ਪਨਾਹ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ
ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ।
ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੈਂਡ
ਸੈਨਿਟਾਇਜ਼ਰ ਵਾਂਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਲਿਆ।
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ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦਾ ਮੁਰਗੀ-ਪਾਲਣ

ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਮੁਰਗੀ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ – ਐਸਐਚਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਵਿਵਸਥਾ, (5) ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਯੋਗ, (6) ਸੁਆਸਥ ਦੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਾਸਕ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ, (7) ਸਾਰੀਆਂ
ਬਜਾਰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋ ਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, (8) ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ/ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ,
(9) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, (10)
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ/ਮੰਦਰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ
ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋ ਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, (11)
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ, (12) ਸੁਅਸਥ ਸਾਥੀ ਸਿਹਤ
ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
(13) ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਅੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ (14) ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੜਕ
ਕਿਨਾਰੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, (15)
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ – ਰੇਲਵੇ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੁਆਸਥ ਜਾਂਚ ਕੈੰਪ
ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ।

ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ। ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਜਰੀਏ ਵਿੱਚ
ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਯੰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਗਏ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ – ਬਕਰੀਪਾਲਣ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮੁਰਗੀਪਾਲਣ, ਕੇਲੇ
ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਰਸਰੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ
ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਜੀ
ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜੀ ਵਾਧਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ – ਵਿਸਤਾਰ
ਵਿੱਚ
•

640 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ
ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ
ਖੁਦਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰ, ਨਦੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਲ 64000 ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ
ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

•

314 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

•

ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ 600 ਸਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਚੂਜੇ
ਅਤੇ ਬਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ
ਸ਼ੈਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨਰੇਗਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੂਜੇ
ਅਤੇ ਬਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਵੈ-ਮਦਦ
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਵਿਕਲਪਿਕ
ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਓਐਸਆਰ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 300
ਤੋਂ 350 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਤਕ, ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਓਐਸਆਰ ਯਾਨੀ ਸਵੈ-ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੋਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਰੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਵੈ-

ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੈਡ – ਐਸਐਚਜੀ ਸਹਿਯੋਗ
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•

47 ਸੁਵਿਧਾਵੰਚਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ 60
ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

•

55 ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ (21 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 34 ਔਰਤਾਂ)
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ
ਓਐਸਆਰ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਪੈਂਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000
ਰੁਪਏ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ।

•

ਖਾਦ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਲਗਭਗ 700
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ
ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 220 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਪੱਟਾ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

•

17000 ਕਾਰਜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।

•

ਰੋਜੀ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਯਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ

64 ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ
ਤੌਰ ਤੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਓਐਸਆਰ ਨਾਲ, ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਨ
ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

•

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਸਥਾਨਕ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕੀਤੀ।

•

10 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਯੋਫਲੋਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਓਐਸਆਰ
ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ।

•

ਸੁਵਿਧਾ ਵੰਚਿਤ 150 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ
ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਓਐਸਆਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ

ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
•

85 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ

ਗਿਆ।
•
•
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
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3000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੁਆਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਸੁਅਸਥ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜ
ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ – ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯ ਨਗਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਸੁੰ

ਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਕਦ੍ਵੀਪ ਉਪ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਕਦ੍ਵੀਪ
ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ
ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 32932 ਹੈ। ਇਹ
43.35 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਦ ਅਤੇ 28 ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਲਨਾਗਿਨੀ ਨਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਵਹਿੰਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 7139 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੋਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੈ।
ਵਿਵਿਧ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ
ਅਨੂਠੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ
ਤਾਲਮੇਲ ਇਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ
ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ
ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕੂੜੇ ਦੇ
ਢੇਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲੀ
ਵਾਂਗ ਅਣਖਿਆਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸਰੋਤ
ਰੈਵਿਨਿਊ (ਓਐਸਆਰ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ
ਧਾਰਾ 47) ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ,
ਸੁਅੱਛਤਾ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਗਿਆਪਣ ਲਗਾਉਣ ਵਾਂਗ ਦੇ
ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ, ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ
ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਓਐਸਆਰ
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ
ਹਨ – ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ ਕਰ
ਸਾਧਨ ਤੋਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ

- ਡਾ. ਅੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਭੰਜਾ*

ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਸੰਸਦ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਦ
(ਵਾਰਡ) ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਕੈੰਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਲਈ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਗੈਰ ਕਰ ਇਕੱਤਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਰੈਵਿਨਿਊ
ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ – ਵਪਾਰ
ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਇਰਾਮਤ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜੂਰੀ, ਗੈਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਕਚਰੇ
ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 10 ਸਮੁਦਾਇਕ ਟਾਇਲਟਾਂ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ, ਬਜਾਰ
ਪਰਿਸਰ, ਡਿਜਿਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼
ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਯਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਯਤ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰ ਰਸੀਦ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ
ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਐਸਆਰ ਇਕੱਤਰਨ ਵਿੱਚ
ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18

*ਐਸੋਸਿਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਣ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਪੀਆਰਡੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਡੀ) ਐਨਆਈਆਰਡੀਪੀਆਰ,
ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ, ਟੀਐਸ – 500030
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ਵਿੱਚ ਓਐਸਆਰ ਇਕੱਤਰਨ 8232388.00 ਰੁਪਏ ਸੀ, 201819 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 10055565.00 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ
2019-20 ਵਿੱਚ 11260938.00 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ
(ਓਐਸਆਰ) ਇਕੱਤਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ (ਓਐਸਆਰ) ਇਕੱਤਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਬਿਓਰਾ:

ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰੋਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰ
ਮਕਾਨ/ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ
ਸਥਾਈ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ
ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ
ਸਥਾਨਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ
ਹੋਰਡਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਸ਼ੁਲਕ
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਲਕ
ਗੈਰ ਬਾਯੋਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ
ਵਿਕਰੀ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ
ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ
ਫੁਟਕਲ ਜਮ੍ਹਾਂ
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ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖੀ
ਰਕਮ
1215953.00 ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
398738.00 ਸੁਅੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ

655395.00 ਗਰੀਬ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਂਸ਼ਨ

765200.00 ਮੱਛਰ/ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

1492500.00 ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

37670.00 ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ

247000.00 ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੈੰਪ

71000.00 ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਗਲਾਤ

1808257.00 ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੁਰੰਮਤ

198607.00 ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

1453.00 ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

68700.00 ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
12000.00 ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

3011871.00 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ
71221.00 ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੱਦ
591637.00

98391.00

641500.00
155295.00

4716745.00
419390.00

249261.00
76735.00

332606.00
260510.00
43900.00

59274.00

340156.00
231976.00
298434.00

ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰੋਤ
ਕੁੱਲ ਰੈਵਿਨਿਊ

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖੀ
ਰਕਮ
10055565.00 ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪੈਂਠ ਰੁਪਏ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ
ਕਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਲ (ਮੰਗ) 15.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ
ਵਿੱਚੋਂ 12.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਲ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰ ਇਕੱਤਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੈੰਪਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਲਕ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ
ਤੋਂ ਕੁੱਲ 6.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਲਕ ਇਕੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ 6.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।
ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਪਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ
ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਥਾਈ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 2 ਸਮਾਜਿਕ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ 7 ਮੱਛੀ
ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7.65 ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ।
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੈਰ
ਬਾਯੋ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ 1.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਕਚਰਾ ਇਕੱਤਰਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 18.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੱਦ
76665.00

897380.50

9642052.50

ਸਿਰਫ ਛਿਆਨਵੇਂ ਲੱਖ ਬਤਾਲੀ ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਬਵੰਜਾ ਰੁਪਏ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ

ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 64 ਗੈਰ ਬੀਪੀਐਲ, ਸੁਵਿਧਾ ਵੰਚਿਤ ਵਰਿਸ਼ਠਾਂ
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਯਤ ਸਵੈ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰੋਤ
ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ
ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 388 ਔਰਤ ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹ
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਥੈਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਊਟੀਸ਼ਿਅਨ, ਸਿਲਾਈ
ਸਿਖਲਾਈ, ਸੋਫਟ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਥੈਲਾ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਂਗ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਓਐਸਆਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਖਰਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ
ਸਾਧਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ
ਡਾਕਘਰ ਜਰਜਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ

ਸਵੈ ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ (ਓਐਸਆਰ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਨੇ ਆਪਣੇ
ਓਐਸਆਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਨੂਠੀ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਯੋਗ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ
ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਅਸਥ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ
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ਸਵੈ ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨਾਲ ਉਪ ਡਾਕਘਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਅੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਅਸੁਅਸਥ ਮਾਹਵਾਰੀ
ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈ ਪਕਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਉੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਟਰੀ
ਨੈ ਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਲਗਾਏ। ਹਰ ਸਾਲ
ਪੰਚਾਇਤ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੈੰਪ, ਮੁਫਤ ਸੁਆਸਥ ਜਾਂਚ
ਕੈੰਪ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੈੰਪਾਂ
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਐਸਆਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਐਸਆਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਓਐਸਆਰ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ
ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਓਐਸਆਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵੰਚਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 53 ਤਲਾਬ ਖੋਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਛੀ (ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ)
ਪਾਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਓਐਸਆਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਅਸਥ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਓਐਸਆਰ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ
ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ
ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ 2
ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਓਐਸਆਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ,
ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਖੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ।
ਗਰੀਬ, ਬਜੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ
ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਅਜਿਹੇ
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ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਔਰਤ ਹੈ।
ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨਰੇਗਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਐਸਆਰ ਰਕਮ
ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਵਧੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਤੰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 200 ਥਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ
ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ
ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ
ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੋਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ,
ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਅਸਥ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਔਰਤ-ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੋਤ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਾਲ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਓਐਸਆਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਲਿਆਉਣ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਹਾੜਾ
ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਹੜ ਨਿਵਾਰਣ
ਦਿਹਾੜਾ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ
ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਵੈ ਮਦਦ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ,
ਸਥਾਨਕ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ
ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ, ਸਮੂਹਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਂਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਵੈ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰੋਤ ਨਾਲ
ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਪ੍ਰਤਾਪਾਦਿਤਯਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ)

"ਆਵਾਸ ਦਿਵਸ" ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫ੍ਰੇੰਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ
ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ "ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ" ਦੇ ਮਹਾਨ
ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ)
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ
ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਵਾਧੂ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਦਿਵਸ/
ਆਵਾਸ ਹਫਤਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ
(ਪੀਡਬਲਿਊਐਲ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ
ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ
ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2022
ਤਕ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ
ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ
ਜਯੋਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨਾਥ
ਸਿਨਹਾ, ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਉਪਾਧਯਾਯ,
ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ
ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ
ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਵੀ
ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐਮਏਵਾਈਜੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022
ਤਕ "ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ" ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਲਿਆਈ ਗਈ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਵਰ੍ ਹੇਗੰਢ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ "ਆਵਾਸ ਦਿਵਸ" ਦੇ ਰੂਪ

ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ
2.95 ਕਰੋੜ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 201617 ਤੋਂ 2018-19 ਤਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2021-22 ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚਰਣ
ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 1.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2.26 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 1.75 ਕਰੋੜ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਮਕਾਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ
ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ
ਕਰਨਾ, ਪਰਤੱਖ ਫਾਇਦਾ ਅੰਤਰਣ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਜਰੀਏ ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਕਾਨ ਡਿਜਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਮਆਈਐਸ-ਆਵਾਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ
ਆਵਾਸ ਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਦਿਵਸ/ਆਵਾਸ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•

ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ
ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ।

•

ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਲਾਭਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ।

•

ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ।

•

ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਕਰਨਾ।
ਤ:ਲਪ
ਪੀਆਈਬੀ
ਗ੍ਰਾਮੋਦਯਸਰੋ
ਸੰਕ
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ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੂਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ
ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੁਆਰਾ "ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਉੱਧਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ-ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ
ਕੁੰਜੀ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ
ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਖਰਚਾ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ
ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ
1 ਲੱਖ 11 ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੀਨਦਯਾਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਯਾਯ ਗ੍ਰਾਮੀਣ
ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹਜਾਰ
ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੰਨਤ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਗੈਸ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਸੀ ਹੀ, 3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਰਚਨਾ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ
ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਭੋਜਨ
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਭੈਣਾਂ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਜੀਵਿਕਾ
1 ਲੱਖ 78 ਹਜਾਰ ਬਸਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਦੀ ਪੇਂਡੂ
ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਐਸ ਘੋਸ਼, ਕੇਪੀਐਮਜੀਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੀਲਾਚਲ ਮਿਸ਼੍ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਧੀਰ ਦੇਵਰਸ
ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ।
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unintentional
and ਬ
notਰmeant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

